
TILLITSBASERAD STYRNING  
OCH LEDNING PÅ  
STRATEGISK NIVÅ

Stockholm 
20 okt 
2 feb
 

Online 
20 okt
26 jan
 

VÄLKOMMEN PÅ VÅR 
UTBILDNINGSDAG

Få översikt och förståelse för  
framtidens modell i offentlig sektor

Göteborg 
6 okt 
26 jan

 

KURSEN VAR GIVANDE OCH  
PROFESSIONELL. CHARLOTTA ÄR  
PÅLÄST, SMART OCH TYDLIG. 
JOAKIM JAKOBSSON, BITRÄDANDE  
ENHETSCHEF, STOCKHOLMS STAD



MINSKAD DETALJSTYRNING OCH ÖKAD 
HANDLINGSFRIHET I OFFENTLIG SEKTOR

New Public Management är på väg ut och Tillitsbaserad styrning 

och ledning på väg in. Men hur fungerar den nya filosofin i  

praktiken, och vad kommer den att betyda för din verksamhet? 

 

Den här utbildningsdagen är för dig som arbetar på strategisk 
nivå och kommer att ge dig en ordentlig genomgång av vad  
Tillitsbaserad styrning egentligen innebär.
 

 

Ta möjligheten att få kunskapen som gör dig trygg och det  

framtida arbetet lättare! 

• Vad Tillitsdelegationens skrivningar innebär

• Titta på styrningen av verksamheten ur ett helhetsperspektiv

• Praktiska förutsättningar för tillitsbyggande

• Reflektera kring de möjligheter och utmaningar som kan  

relateras till Tillitsbaserad styrning och ledning

• Vilka risker som finns med Tillitsbaserad styrning

• Sammantaget fördjupar du din kunskap kring hur styrningen 

och ledningen inom din verksamhet behöver genomlysas och 

förändras för att möta nutidens och framtidens utmaningar

DU FÅR LÄRA DIG

Charlotta Lundgren

Charlotta är Leg. Psykolog och organisationskonsult.  

Hon har lång erfarenhet av att arbeta med individer,  

arbetsgrupper och chefer inom såväl privat som 

offentlig sektor. 

Charlotta brinner för att hjälpa ledare att skapa en 

positiv arbetsmiljö med goda resultat och  

medarbetare som trivs.

EN INSPIRERANDE OCH ROLIG DAG.  
CHARLOTTA VAR ENTUSIASMERANDE, 
PÅLÄST OCH HADE HUMOR.



PROGRAM

En motreaktion
• Detaljstyrning, effektivitetshets och utbrändhet

• Tillitsdelegationen och det mänskliga paradigmet

• Vad är tillit bra för?

En introduktion till begreppet tillit
• Vad menar man med tillit?

• Tillit som styrprincip – samarbete och professionell  

kunskap i centrum

• En sammanfattning av Tillitsdelegationens slutsatser  

och förslag 

Vad är tillitsbaserat ledarskap och vad fyller det för  
funktion?
• Vägledande grundprinciper

• Främjar jag medarbetarens naturliga drivkrafter?

• Starkare fokus på kultur och ledarskap

Hur gör man?
• Vad skapar förutsättningar för flexibilitet, kvalitet  

och service?

• Motivationshöjande ledarskap

• Fungerande ohierarkiska arbetssätt 

Utvärdering och kontroll
• Om mål, regler och krav på återrapportering

• Psykologisk trygghet och relationsbyggande

• En lärande tillsyn

Förståelse för uppdraget
• Samarbete inom tydliga ramar

• Medborgarfokus

• Öppenhet

GER PROFESSIONERNA STÖRRE 
UTRYMME ATT HANDLA SJÄLVA

Att utgå ifrån tillit som styr- och ledningsform är en  

reaktion mot både New Public Management (NPM), och 

den byråkratiska trenden, New Weberian State (NWS). 

NPM bygger på tanken att styrning och ledning ska  

utformas på samma sätt som i den privata sektorn,  

med fokus på prestationsmätning och konkurrens.  

Den byråkratiska trenden handlar om ett ökat fokus  

på rättssäkerhet, kopplad till en stark juridisk styrning.

Tillit som styr- och ledningsform handlar istället om 

att, fortfarande med hjälp av stödjande utvärderingar, 

målstyrning och de juridiska regelverken från NPM och 

NWS, ge professionerna större utrymme att själva driva, 

utforma och utveckla arbetet inom offentlig sektor.

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

HÅLLTIDER FÖR DAGEN Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 

Varje dag har jag kontakt med våra  
deltagare och föreläsare. Har du några 
frågor om kursen, tveka inte att ta  
kontakt med mig!

Fredrik Bankler
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 551  /  0765-424 396

LÄS MER OCH  
ANMÄL DIG PÅ  

KUNSKAPSGRUPPEN.SE!

CHARLOTTA ÄR KUNNIG,  
ENGAGERANDE OCH INSPIRERANDE
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

TILLITSBASERAD 
STYRNING

Stockholm

20 okt, 2 feb 

Göteborg

6 okt, 26 jan

Online

20 okt, 26 jan 

 

Pris: 4 990 kr (exkl. moms) /person.

Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, 

diplom, och dokumentation ingår

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

ÄVEN SOM  
DIGITAL KURS!

Kunskapsgruppen följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Följande åtgärder vidtas till 
samtliga utbildningstillfällen: 

COVID-19 

• Handdesinfektion finns tillgängligt under  

utbildningsdagen

• Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor 

såsom bord, dörrhandtag och hissknappar etc.   

• Alla deltagare med symtom uppmanas att stanna 

hemma

• Kostnadsfri flytt till senare tillfälle vid sjukdom 

• Möblering som möjliggör att hålla rekommenderat 

avstånd till övriga deltagare 

• Inga buffébord – bordsservering vid lunch och fika 

* Åtgärderna kan komma att uppdateras efter hand – se vår hemsida 

för ännu mer aktuell information!

TILLITSBASERAD STYRNING VAR EN AV 
DE BÄSTA KURSDAGAR JAG HAR GÅTT 
GENOM ÅREN. 
STINA LUNDQUIST 
SOCIALCHEF, SIMRISHAMNS KOMMUN


